
Protokoll för årsmöte I Svenska Hembryggareföreningen 
2019-03-09 
Plats: Waza Restaurang & Bryggeri Wallingatan 38, 111 24 Stockholm 
 
a. godkännande av kallelseförfarandet 
Årsmötet godkänner kallelseförfarandet. 
 
b. fastställande av dagordning 
Årsmötet har fastställt dagordningen. 
 
c. val av mötesordförande och mötessekreterare 
Jonas Andersson röstas som mötesordförande av årsmötet. 
Christoffer Sörensen som mötessekreterare av årsmötet. 
 
d. val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall 
justera protokollet 
Irina Carlén och Magnus Johnson godkänns som justeringsmän. 
 
e. styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 
Styrelsens kontinuerliga verksamhet har utgått ifrån fem punkter. 

● Förbättrad struktur inom föreningen. 
● Att öka transparensen mellan styrelsen och utskotten. 
● Att arbeta fram en tydligare avtalsplan. 
● En jämställdhetssatsning som har syftat till att få kvinnor och ickebinära personer att känna sig 

mer välkomna. 
● Att utveckla en ny webbsida.  

Hembryggaren har haft ett ordinärt år med 4 nummer. Utöver detta har det även kommit ett nytt 
segment med öl och mat. Redaktionen känner sig underbemannade. 
Evenemang -  
Medlemshantering - Minskat antal medlemmar. Medlems ansvarige har meddelat folk via e-post för att 
påminna om inbetalning av medlemsavgift. 
DK - ca 15 nya domare efter domarutbildningen. Jobbar hårt med typdefinitionerna. Har haft in en del 
medlemsöl för bedömning. 
 
 
f. kassörens ekonomiska berättelse 
Kassör har märkt ett mönster att de år som SM är i Stockholm går det bättre ekonomiskt. 
Föreningen gick minus budgetmässigt. Kassör ser att minskat medlemsantal sänker ju budgeten. Samt 
att gratis medlemskap till funktionärer bidrar till minskad inkomst. 
Räkningar för domarutbildningen 2017 kom in 2018 och gjorde att DK spenderade mer än beräknat. 
Evenemang hade fler resor under året. Samt tygkassar som inte var med i beräkningen. 
 
g. revisorernas berättelse 
Årsmötet godkänner revisorns berättelse. 
 
h. fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
i. fastställande av medlemsavgift 
Styrelsen yrkar 
Att årsavgiften för 2019 förändras till att: 
Ett års medlemskap för medlemmar i Sverige kostar 250:- 
Tre års medlemskap för medlemmar i Sverige utgår pga. ny digital betalningslösning. 
Ett års medlemskap för medlemmar utanför Sverige kostar 300:-  
Tre års medlemskap för medlemmar utanför Sverige utgår pga. ny digital betalningslösning. 



Årsmötet röstade om kostnad för medlemskap för medlemmar i Sverige. Föreningen röstade för. 
Årsmötet röstade om kostnad för medlemskap för medlemmar utanför Sverige. Majoriteten 
röstade för att behålla 300:- för medlemskapet per år. 
Årsmötet godkänner att föreningen för 2019 tar bort tre års medlemskapet. 
 
 
j. behandling av inkomna motioner och propositioner 
DK svarar för utlåtande av motion i enlighet med DKs svar på motion. 
 
Motion: 
Minska kravet för den domarbedömda delen av SM i hembryggd öl, från dagens 5 st inlämnade flaskor 
till 4 st inlämnade flaskor, och tydliggör istället för de tävlande att alla bör ha 1 st extra flaska tillgänglig i 
händelse av att deras öl ska skickas vidare till SkM. 
Bakgrund till motionen: 
Vid inlämning till den domarbedömda delen av SM i hembryggd öl så stipulerar SM-reglerna att 5 st 
flaskor per tävlingsöl lämnas in. 1 st av dessa flaskor är avsedd att kunna skickas till Skandinaviska 
Mästerskapet (som brukar avgöras i Danmark), om det inlämnade ölet placerar sig bland de 3 bästa i 
SM-finalen. Arrangemanget och uppmärksamheten kring SkM, det interna ansvaret för SkM inom 
SHBF, samt uppföljningen och rapporteringen till medlemmarna om SkM efteråt, har dock varit högst 
varierande från år till år. 
Av drygt 3500 flaskor öl vid SM 2018 var alltså drygt 700 st flaskor öronmärkta för ett eventuellt 
SkM-deltagande, varav 3 st faktiskt skickades dit. Övriga flaskor används delvis på annat vis men 
lejonparten möter nog (tyvärr) sitt öde i slasken. Förutom att bryggare måste skiljas från en extra flaska 
öl, så bidrar alla dessa flaskor till en extra börda för de som handskas med logistiken kring inlämning 
och sortering av tävlingsöl. 
Styrelsens svar: 
Styrelsen har gett DK uppdraget att se över detta och komma med ett förslag till beslut till årsmötet. 
 
Svar på Motion: ”Minska Kravet för den domarbedömda delen av SM” 
 
Domarkommitten (DK), anser att motionens syfte är intressant och viktig att utvärdera. Dock 
anser vi att DK bör äga regelverket för Domarbedömda tävlingar. Risken är annars att 
regelverket kommer bli svårt att anpassa med tiden, då vissa regler kommer behöva ett 
årsmöte för att ändras. 
 
Förslag på beslut: 
Avslå motionen, men ålägg DK att utvärdera  och svara på motionens önskan. 
Fatta beslut om att DK äger reglerna för föreningens domarbedömda tävlingar. 
 
Årsmötet avslår motionen. 
Årsmötet ålägger däremot DK att utvärdera och se över rutiner kring motionens önskan. 
 
k. val av styrelse 
Samantha Gainsford ställer ej upp för omval. 
Valberedningen ger fortsatt stöd för sittande styrelse. Och presenterar sina förslag. 
Nicklas Nordström samt Robin Loo. 
Årsmötet godtar valberedningens rekommendation för styrelse. 
 
I. val av en revisor samt en revisorssuppleant för ett år 
Valberedningen lägger fram förslag på Joakim Pettersson som revisor. Och Martin Björck som revisor 
suppleant. 
Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 
 



m. val av två valberedare 
Årsmötet tar Christian Olsson och Dan Nilsson till omval och godkänner det. 
Samantha Gainsford ställer upp som alternativ. 
Årsmötet väljer in Samantha Gainsford som tredje medlem i valberedningen. 


